MČR v reiningu ve dnech 9. a 10. 10.2017
Ve dnech 9. - 10. 9. 2017 se v moravských Kozlovicích konalo Mistrovství
české republiky pod hlavičkou ČJF, jejímž pořadatelem byl Paint Western Riding
Club.
Z Plzeňské oblasti splnilo kvalifikační podmínky pro účast 9 jezdců ze subjektu
JIRÁK HORSES s.r.o., přičemž i stejný počet jezdců reprezentoval oblast na tomto
výjezdu. Celé závody probíhaly v přátelském duchu jak u našeho reprezentačního
týmu, tak mezi všemi závodníky.
Sbor rozhodčích se skládal z hlavního rozhodčího pana Jaroslava Doležána a
dvou zahraničních rozhodčích paní Sylvie Katschker (Rakousko) a Klause Focka
(Rakousko). Celá výjezdová ekipa, jejímž vedoucím byla Barbara Jiráková Tetzeli,
Plzeňskou oblast velice dobře reprezentovala.
Výsledky byli následující: kategorii mládeže velice úspěšně zastupoval: Adam
Kodýtek s koněm Hangin With Dun It, který skončil na 6. místě v kategorii mládeže,
na 4. místě v kategorii družstev a na místě 9. v kategorii amatér, dále Vladan Moule s
koněm Lil Lizy Dry Doc, který se umístil na 5. místě v kategorii mládež, 7. v kategorii
družstev a Lucie Vacíková, která se umístila 7. v kategorii družstev, nutno dodat, že
všichni tito jezdci startovali ve všech kategoriích 1. rokem, přesto dosáhli velmi
dobrých výsledků. V kategorii mladých koní neboli kategorii junior jsme měli na startu
3 mladé koně, jmenovitě klisny JQH Lil Dry Queen a JQH Lil Dry Princess (15. místo,
7. místo v družstvech), přičemž obě předváděl Lukáš Jirák a bohužel, přes krásnou
jízdu s klisnou JQH Lil Dry Princess, kdy bojovali ve 2. kole o 3. příčku tomu štěstí
nepřálo a klisnu nedovedl přes velmi dobře hodnocený výkon ke konečnému
hodnocení. Třetí z mladých koní JQH Elite Moon Step s jezdkyní Barbarou Jirákovou
Tetzeli obsadila 10. příčku v této kategorii a 7. místo v kategorii družstev. Dalšími
reprezentanty byli: Radan Jirák s klisnou Gunners Blondebeauty, kteří obsadili 4.
příčku v kategorii družstev, 12. příčku v kategorii amatér a v kategorii senior 10. Dále
Jitka Radošová s hřebcem Metamoorphosis a jejich velmi krásné jízdy, jež jim
zajistily nádherné 5. místo v kategorii senior a 4. místo v kategorii družstev.
Nejúspěšnější dvojicí celého výjezdu byl bezesporu Lukáš Jirák s hřebcem
JQH Elite Whiz s velmi vysokým bodovým hodnocením a v tomto případě spíše s
nešťastným startovním číslem 44 (2x4.místo) dosáhli na 4. místo v kategorii senior a
4. místo v kategorii družstev. Nutno dodat, že celkový počet startů byl na MČR reining 118.
Velké poděkování patří celé oblasti a především panu Palečkovi za ochotu a
vstřícné kroky při pořádání kvalifikačních závodů a licencí v Plzeňské oblasti, jež
celému závodnímu týmu umožnilo výjezd na MČR v disciplíně reining. A též všem
členům ekipy za krásné výkony a skvělou spolupráci při celém výjezdu.
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